
ORGÃO DO PARTIDO REPUBLICANO CATHARINENSE

ANNO XVII II FLORIANOPOLIS 1 Sexta feíra, 20 de Janeíro de 1922 SANTA CATHARINA

:OMOMENTO
Il NUM. 967

,f.ê

POLITIC
----------"'-...&o..e�. e:::; sct!!Sa �__�------

10Exmo. Sr. Dr. Hercilio . Luz, na sua excursão
norte do Istade recebeu imponentes,. .

manifestações de apreço
banquete em- S. Bento

<Rio, 18 (á noite).
Filho do M.aranhão, onde nasceu em 1859, estudou direito na Fá. O general Bonifácio Costa,

.culdade do Recite, na qual se d.stinguío pelo seu talento e amor sendo 'entrevistado pelo Jornal'"ás lettras. Logo depois de formado, exerceu em sua terra o car- .

,go de promotor publico e o de juiz municipal, sendo nomeado, em do Brasil; manifestou-se em

-1889, juiz ,de Direito de Campos Novos, neste Estado. Mais tarde, absoluto contrario á intervenção
1897, o Maranhão, o .elegeu deputado ao Congresso Naclonat, sendo dos militares na politica.
no anno seguinte eleito Governador do seu Estado, cargo de que não Criticou a attitude do Club
-tornou posse, resignando o mandato. Foi reeleito deputado. federal Militar e disse que fi a c
â 4a � e 5� legislaturas (1900. a 1905), e eleito senador em 1906, nu c ui-

Em' Janeiro de 1913, os seus
- conterraneos elegerern-n'o novamente ou de politica. �

-Oovemador do Estado, íuncçao que ainda. dessa vez não chegou a E a prova da. sua attitude é
.exercer � pOI' teor SIdo eleito -Vice-Presidente da Republicá, para o'-qua· iue nem eleitor é.

-
- tríennio de 191�, a 1918, tendo exercido a, ptesidencia em 1917 du- Não é partidario de nenhu-
-rante a ausencia do dr, Wenceslau Braz. Depois, foi pela terceira

ma das duas correntes poli ti-
vez eleito Governador do seu Estado, cargo que actualmente exerce

. com muita cornpetencia � brilho. cas que disputam a presidencia
São esses os dois nomes que a . Cornmissão Executiva recommenda da Republica .

ao suítraglo dos seus amigos: e companheiros. Accrescentou que nunca dei-
Contra o cidadão i1lustre que indicamos para Presidente da Re- xou de apoiar o governo. I-publica, levantaram os seus adversarios uma verdadeira campanha de Porí d

� difamação, infeliz e deplorável recurso de que só 'lançam mão' os! que
onsso. ain G. agora está in,

- -têm -a previa certeza de que nas urnas não poderiam obter a maio- condicionalmente ao lado do dr
rla necessaria para vencer. Chegou-se até a attrlbuir

'

ao dr. Ar-- Epitacio Pessôa, Presidente da
, thur Bernardes a autoria de uma 'carta, escripta .ern termos grosseir-os, .

Rapubliea e do dr. Pandiá Ca-
-indignos de qualquer homem de' mediana educação, e na qual se

ogeras, Ministro da Guerra, a
continham ins4ltos ao E;xercito Nãcional, ao Marechal Hermes da Fon·
,seca e ao dr. Epitacio ppssoa.' Com a falsificação dessa carta pro- quem deve varias distincções. e

.curou-.se incompatibilisar o 'candidato, já apoiado por quasi t()das as a honra de lhes merecer a sua

,,forças politicas do paiz, com pS forças .armadas e com o Governo da União. confiança.
Felizmente, porem, esse plano I não produzio o resultado esperado,. O ge!leral Bonifacio Costa

poIs as praprias pessoas injuriadas não acreditaram na veracidade da terminou a sua eutreyista,
.

affir-
carta, e o nobre Exercito Nacional, numa bella e confortadora mani·
',festação de civisino,� não se deixou afrastar como· instru{tlento da po-

mando que não é politico e sim

litiquice sem escrupulos, conservando·ose. em nivel superior ás agita· militar e assim l'ontinuará até
,ções das ruas, f.irl11e na sua funcção constit�cional de defensor da or- o dia 15 de Novembro, qua,n-
,dem publica, do regimen > republicano e :da patria, fiel ás suas -glo- do se l'ealisa a pOBse do ,nOVI)

n
..'

I·
-

�,
S. Ex. recebeu tambem o seguinte-

'f'iosas tradições..
. .

Presidente àa' �epublica B[IODII!8[IO I !![I- telegr-amma: -

.

E�se e outras meios de que os ad versados
.

se utilisat'am, e
.

. . 'cAraranguá, 18.. Communico a V,
continuam a utilizar�se, na vã esperança de forçar o dr. Arlho,r Ber- - Ex. a fundação da Colonia de Pes·
nardes a

I desistir do pleito, têm, antes, alheíado dos candidatos da
- cadores-Tenente Silveira, na 'barra do

..opposição, aliás, extranhos, de carlo a taes manobt'as, a sympathia 'e o UM OISTINCTO OfflCIAl DA NOS A fundac.a-o de co Araranguá.
apoio da maior parta das classes conservadoras. e, por outro lado, . '.

.

.

-, ; .

-

=
Existem mais de 150 filhos de peso

têm servido de estímulo e incen&ivol a todos aquelles que, em grande SA MARINHA DE CUE'HRA O'IRIGIU I· ,,1 cadores na idade escolar.

,
.maioria, ce�r8m, fileiras ao; redor dos nomes conBagra�os pela .Con· '.

.

.

OnlaS �e' pes- Interced'o junto a V. Ex. sobre o

,venção NaCional.
' UMA -CARTA AO OH HERC'lIO '- pedido de todos os pescadores para .'.

Todos os dezesete Es'tados da Federaç-ão, que ind.ical'am, por seus .' 1 cadores' creação �e uma escola -ali, proseguin··
!Jegitimos representantes, os nomes dos drs. Arthur Bernardes e Urbano lUZ do a esplendida orientação catharinen-
dos Santo:), continuam, com inabalavel. segurança, coherentes com o .

.. . se. Cordeaes saudàções; (Ass.) Ame...

.compromisso assumido, e isso significa ri victoria' dos dois illustres can- N
O Exmo. Sr. 'Coronel Raulino Horn, lio Linkares, l° teóente Chefe d�

S h '.o proximo numero, publicaremos '11 t P 'd t d C R
.

d S C h
.

didatos. '. Cat arina, guardadas as devidas proporções, vae, de certo, I us,re resl en e o ongresso e· �erviçCl da Pesca e.. at arma.:.·.

,-concorrer pod.er.osamente para esse resultiado, pois a Comm-issão .ExêCU- uma importantissima carta que, 130- presentalivo,. rece�eu do sr. �omman -- Do sr.Aurelio Unhares,l' Teo.ent,e
oliva conta que todos aquelles que são membros do Parlido, prestigiarão, bre a' attitude do Club Militar, um dante FrederJco Vfllar o segumte

_

tele- Chefe do Serviço da -Pesca em Santa
,Iem hesitações nel!l destalecimentos, a acção dos seus. dirigentes, que.. distincto official da nossa Marinna de gramma:

_ 1 Catharina,
recebemos o seguinte telE!'

desde o primeiro m;J.meuto,. desassobradamente, collocaram·se ao lado Guerra servindo nesta Capital di- «Bordo do José Boni/acio, 19. Já .gramma. . I
o

dos candidatos da Convenção.
-

-

..

'

E S D H.I T Ln organisamos neste Estado trinta e seis «Araranguá, 19. Inaugurei hontem a

A dedicação á causa commllm, de que têm dado sobejas prO_YBs, rlg�u ao xmo. r .. r.. erCllO �'.magnificas, colonias cooperativas -de Colonia de Pescadores T6nen�e�ü'
"em todos os tempos e vissicltudes, os nossos companheiros de todo' o emmente ch:fe do Partido Repubh· pescadores.,

.

. I veira, na barra do Araranguá, fIcando
ES.lado, B� 1r�diçõas, de discipliaa, (J,ne tê'm 8ido até boje a nossa maior C'lno Catbarmense. Peço licença para dar o V6SS.0 digno I com.

o preSide.��e o sr. SoRifacio Soar$.

�orça partldarlB, e, sobre túdo, a co�fIança que merecem os dois nomes .nome ác colonia da Lagõa Orande. Telegr�phe, ao.-governo do Esta�a,
..

. dluetres q�e re_com_!llençfam.os a� eleitorado, nos pe�mitte a cel:_teZa de que fOI' ·Drft.� qU�DdO 1011·a
- Recebi telegramma do officiaf encar- ,commuOlca_�do'lhe esse facto e pedrR

'.S. Clllhartna dar� a mais brilhante e expressiva. votaçBo aus drB. �.U U U regado do serv.iço da Pesca no sul do ' do a c�eaçao de uma escola. Cordeaes
.Arthur Bernardes e Urbano dos Santos.

.' Estado annunciando ter fundado a co. saudaçoes».
-. A Commiossão Executiva espera que, mais �ma vez e como �8mpre,

Bordéos, l!-J
, lonia d�s pescadores de Araranguá, --------------

8alb�m cumprir, o seu dev�r todos os seusdedlcados cQmpanhelros do Des�tDbarcou de b?rdo do vap�r onde encontrou 150 creanças, filhos A .ide·- da [o"r'· .,Parti. RepublUlano Catharmense.
" Lutetla, presa, uma Joven estrangel de pescadores em. idade escolar, ��U II

Herctlif) Pedro da Luz, Felippe Schmir#, Elyseu Guil1terme ra que tinha fugido da America do A col_ania ali offerece casa e pede.me Genebra 19
·da

. Silva, 4ntonio Pereira da Silva Oliveira"Oarlos Wendhausen, Sul, depois de roubar o cofre do seu col\segui� de vossa bondade ,abr�r uma A Liga' das Na.çõe� ,terminou aS
J()ao da Btl'Qa Ramos, Joaquim David Ferreira Lima, Leonardo amante. contendo joias no valôr dê escola a I. .

discussões ficando assente que a

Jorged,é. Campos Junior, FUl'Vio AducC'Í, Pompilio Vespaziano Duar- um milhão de francos. � nsssos trabalho.s prosegue,m com Côrte de justirut terá a BUIIo séde II(J'

;p, d dê O';:,' n l"" T. ê A th D't E· f eXlto, graças aer apoIO prestJ�Q, por .
'1-

.:1 C1
� "0 �vmra \",tarva nO, 4108 .n.r ur mOZ euX., .

sf:ll:l,.J0�en CGn �ssoq O fu.r�t too- V. Ex. OratissimO'l 'ti�$SLl e6mmall- famoso PalaClo da Paz, ue var.n

do restltmdo quasl todas as JOlas, dante F'I:eder'
. .

..

lo (IHitora�O ... [atlarID�D!H

/

�!. mUitarHI I
polUi[a

A altitu�e �o· geu@ral 'Bo·
nUa[iO [oUa

A I: 'de M'arço proxímo, todos os cidadãos brasileiros, alistados
-corno eleitores, são chamados ás' urnas, para escolherem aquelle que,
-no quatriennio de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No
-mesmo dia, proceder-se-a á eleição do substituto do

_
mais alto magis-

trado da Nação,
Para o primeiro desses cargos, o orgão .da suprema direcção do

:Par,tido Repubiícano Catharinense recornmenda a tod -s os seus cor-

.reltgionarlos o nome do .Ó:

Dr. Arthur da Silva Bernardes
Não precisamos encarecer ·.I..)S serviços prestados á causa publica

,por tão conspícuo cidadão. Moço ajnda, pois nasceu em 8 de Agosto
.de 1875, formou-se 'em direito na Faculdade de S. Paulo, tendo logo em

seguida iniciado a sua vida publica no Estado de Minas, onde foi de
putado á legislatura mineira, de 1907 a 1909, quando foi eleito para
'.a Camara dos Deputados federal, que no mesmo anno deixou para
.exercer o cargo de Secretario das Finanças do seu Estado, cargo esse

em que prestou assignalados serviços.
Em 1915, voltou á Camara federal. onde ainda desta vez não

demorou, pois não tardava a ser escolhido 'para suéceder ao Dr, Del
phim Moreira no Governo de Minas Oeraes. Nesse alto posto, o dr.
Arthur. Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem,

.

.actuando de modo intelligente e seguro na vida e desenvolvimento do

,Estado, concorrendo para o invejavel grau de prosperidade que. des
.

fructa actualmente a sua terra natal.
Para a Vice--Presidencia da República, o nomé que a' Commissão re

.commenda, é o do
.

Dr. Urbano dos 'Santns da Costa Araujo

I
São Bento, 18.-Re'llizou'se hentem, em defeza da dignidade da Patria, da

á noite, o banquete de 80 talheres oí- leg-lidade da Ordem e da República.
íerecido ao Exrno Sr, Dr. Hercilio Aqui, por momentos, fôra restabe
Luz. . Iecida a legalidade em Santa Cal
Tomaram parte autoridades, exrnas. _tharina.

I
í-míles representantes do Commercio, Depois, no fim do seu primeiro go-
Lavoura e Industri l.

.

verno, voltou a São -Bento, c-omo si
A Iesta, que'esteve magnifica, foi' viesse fazer uma romaria cívica.

I abrilhantada peta banda de musica Reviu, com saudades. o theatro das

I
local. acções republ canas, e não esquece
O salão apresentava um aspecto des- nunca que São Bento foi o primeiro

Iurnbran e. municipío brasileiro. que teve Camara
Ao fundo, f.:i collocado um retrato. Municipal Republicana no antigo re

em ponto grande, do sr dr. Hercilío, gimem.
ladeado pelas bandeiras Nacional e do Volta, agora, novamente, e ainda.
Estado, engrlnaldadas de bellissimas tem' a mesma fé,.a mesma crença e

hortencias. a mesma confiança nos destinos de
O sr. dr. Hercilio e sua exma. es- Santa Catharlna e do BrasH, 'e ainda

posa chegaram ás 20 horas, sendo re- tem o mesmo .patriotismo e as mes
cebidos com grande e demorada sal. mas energias

-

eivicas.
va de palmas, sob uma chuva de A população de São Bento tambem
flores. é a mesma.

Ao champagne, o deputado Luiz I Entre os presentes, os que não são
Vasconcellos brindou S. Excia., em 1 daquelles dias, não são descrente, dos.
'ncrne do Partido local, que representa I que viveram com valor e dedicação
a unanimidade da opinião publica do pelo Brasil.

'

Município. .' Saudava, pois, esta população labo-

S. S. disse que São Bento, que tem riosa e digna que coUlb�ra no ,p�o·
um p.pel saliente na historia do regi. gresso do. Estado e que e ,!lra�11elra
men republicano, sentia-se bem accla- pel? _naSCImento, pelo, coraçao e pelo

. mando o primeiro cidadão catharinen- espmt? ..

se o paladino da Democr.cía e da . O,dlsc.urso do sr
..
dr. Hercilio pro.

R�publica. . vocou ruidosos e vibrantes applausos.
. . . A banda musical executou, nessa oc-

Terminou d�c1arando que o Partido casião o hymn'o do Estado.
está auento a voz de .cornmando de Em seguida o sr. dr; Nelson Guj .•
seu chefe supremo, em' t odas as csm- marães, Juiz de Direito, levantou o
panhas a empt'ehe�de� pela gr;lode�a brinde de honra ao sr. CeI. R iulíno
do Estado

..

e pela dlgmd�de do Brasil Horn, iIIustre Governador rio Estado.
Essa brilhante saudação fOI caloro-

sarnente correspondida.
.

, O ar, dr. Hercilio vae ao

Em seg_uida fatiou o �r. dr. Hercilio I Rio Negrinho
Luz.

_ São Bento, 18.�O Exmo, Sr. Dr..
S Excia., �isse que São Benio vive Hercilio Luz, segue hoje para o Ri�-

na sa:tdade dos seus tempos de luta .Negrinho.
.

e mOCidade. S: Excia., v�e acompanhado de grano
Aqui acampou como soldado repu, de numero de amigos, devendo almo·

bliCâno, em 1893, quando ás ordens çar na residenc a do sr. J0rge Zipperer,
do velho e illustre general ,Ar·gollo, regr.essando á tarde"
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A,excursãc do dr-, IH1®Ir�
r; a a a ({)) I(juz emo Imo Irte

\

cdI C())
Esta cdl C())

EXPEDIENTE ;�:'t
Directur-OSCAR ROSAS ,;",!J".Jardaet,;2e,L:cministraçâo e� ofJicJn;.·s:-Rua João PInto <-- �

,

TtluboRt, 28 ralxa d& (errelt- 1:8

ASSIGNATURAS
CAPITAL

AnDO • .', • . . , . . • , • '. .. • 24$000
, Semestre, . . • .. , ...•.. , , 12$000

INTERIOR E ESTADOS
Anno . . . . , . , , , '. . ,'. . . . • , 24$000
Semestre .....•......• , . , 13$000

ES'l'RA:ri\GEIRO
AJltto' , .' . . . • :.'l5$OO

, As .assignaturas e annuncios são pagos
aplantádawepte.

o dr. Arthur Beruardes rece

be novas e impo.·tantes
adlte8ões á sua eandi'
daMlIfa á P"'eslden-
ela da Republica Hercilio 'Luz é muito

felicitado
Sã1> Bento," 19.,-0 dr. Hercilio L,IZ

tem recebido innumeros telegrarnmas
de felicitações.,

'

".,,=

, Um desmentido
Rio.-Uma nota autorisada desmen

te ,categoricamente a noticia publicada
por um matutino desta capital, de que
varies officiaes superiores do exercito
h@.viam procurado collectivamente o

st Pandiá Calogeras, Ministro da Ouer:
r; afim de communicarlhe que apoiam
inteiramente .a attitude do Club MiIi

lar, a proposito do caso da carta attri'

bujda au sr. Arthur Bernardes,

Dia 12
Amadeu felippe da Luz. -Como re -

quer, expeça -se alvará depois de ser
dado alinhamento pelo Auxiliar-Te-

, chnico».
-

Otto Dornsbuch. «Como rdquer, em
vista da informação».

João Basilio Pires. c Informe o Ad
ministrador do Cemiterio Publico).

----_._---��--------

mação seja relevado o' peticionarlo e
os operarios da multa que lhes' foi
imposta. Expeça- se licença para assen
tamento' de novo portão, como re

quer».
Albino -Zommer. «Como requer, ..

'

lavre-se termo para ser assignado pelo
peticionário».

Audiencias do Sr. Go
vernador

Jõe Collaço,

o. pedidos de. asaignatura. de
cRepí\l';Iica).ó serão attendidos me
diante pagamento adeantado.
o. llágamt!Dto. devem .ec feito.

. �a gerenciá de. ta folha �por vale po.'
talou por intermedio de casas eom

, .'

merClael., '

AVIS()

Offício n. l016,-Ao Illrno ..sr. jovita
Lisboa, 10 Secretario do Club «Aldo
Luz ». Accusando - e agradecendo a

cornrnunicação de ter sido empossada
a. nova Directoria do dito Club, para
o anno de 1922.

Loteria do Estado:

o Sr. (�ove.·ll�ldo .. do EstltdQ
dará 3udfencias p.....bllcas, á.
&erças e sexta8'feiras, de 13

(a8 Ui ]lora8. Nos relitantes
dias S. Exa. attenderá 80mell'

te á8 pelisoa8 que tiverem au·

dlencla prevhnnente mal'C'a'

dl1.

Advogado'
RUA ARTISTA BITTENCOURT

Caixa Postp} 1Z 120

Florianopolis

Dia 10
Officio n.l017.-Ao IIImo. Sr. Tte.

CeI. Manoel do Nascimento Lins, M.
Di Commandante da força Publica do ������.��������
Estado._. Ac�usando e a�radecendo 'a � sraeJE!lEJSBeaeJ'3e3SeI
comm�OJcaçao que fazeis de

terdeslOO Dr José Boiteuxlassumido o cargo de Tle. CeI. Com- T'
•

mmandante de Força_Publica do Estado. If) ADVOGADO' UE'
Requerimentos despachados ID, / lU

Simmonds Bt Williamson. «Informe a ID- rOAS 10 A'S 13. t"(,)RASJ 111\Se�ret!lfla». . .'. DL PRAÇA GENERAl:.. QSOlOO, 24'. mRacme Leite. «Em vista, da miar- EleJIiiIBE!ileE&aeaEilIl!5lEElSE!ilt'

A's horas do costume, será extrahida
hoje, mais uma Loteria do Estado"
sendo o premio maior de 50:ooo$OOOr'
O acto será fiscalizado pelo sr. Ac:

cacio Pinto da Luz. 4' escripturarío
do Thesouro do Estado.

PrO[I'.J '& de uma casa limpa,
. � tRI·. conrdols quartos den-

,

tro da cidade. Paga-se o :::.Iuguel
adiantado. Trata-se na get;,encla

•••IiI.... , desta folha.
•
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e .Silva, o animador IAPOLITICADA ARGEN-,l?)otéls soeia�s

(A propoaito do -�ORIZONTE) I 1'INA' ,EO DEPUTADO IHO���;;eD�..�:;��ioE�eIlO
,

. Chegou do. Porto UOIão, o Sr •.
A urimeira impre=são que tive de vinte e um aunos, que lhes agradecia'

KON"TDEIl
-

1: t,t'nent�_ Troglilio. Mello, ·brioso oí-
Oliveira e Silva. ha ouasi tres annos o interesse da curiosidade...

.

' Iicial da eo-ça Publica.
uma semana depois de sua chegada Ha poucos successos lilterarios m�is . 1 � I"

'

Apresentamos lhe .os nossos curn-

ao Rio, foi desoladora, para não dizer
..

vertiginosos. Porque toda a gente r.ao primentos de boas vindas.
antipathica. Conhecia lhe o nome, atra-: se lembrou de Ihe.ínterceptar o passo,
vez dos qois livros publicados na Re- i negar o seu fulgor, de Iazer. como

cite, ° primeiro, aos qui.ize annos, i de praxe, em to�os �s centros �n�elle
fendo do sr. Ozario Duque Estrada I ctu�e5, .as conspnaçoes da perfídia e

'recebido o vaticínio de que na crean da inveja ... Se houve quem o ne�asse,
.

ça que surgia. estava umã das futuras nada transpirou em .Ieltra de forma.

glorias litterarias do Brasil. E' que toda gente vra de lacto !laquel-
,

Porque ír-pressão 'desoladora ? Em le mance�'>o que era I)Oe�a e vestia bem,
poucos minutos de palestra, .no torve, o predeshnado, o íascinador, apto a

.

velinha mundano de um sabbado na vence� em qualquer patz e em qual-
Avenida, achei o de U'Tl grande orgu- quer �poca: ...'
lhe, imberbe e inacessivel, com a cer- Multas v�zes encont�el o, a 11?lte,
reza absoluta de impor o nome rápida- em seu gabinete, quasi succumbido.

mente, como Cesar que -chegou, viu, Co�fessava-me a, t�rtu.a que era a sua

venceu», á indiíferença do meio intel- anciedade sem limites, de não �Jder Oontiunação ÇãO' com as forças inimigas dos radio
lectual do Rio. plasmar o verso, segundo o seu Ideal Os padhlarlotl em lueta. Com' caes

, Encontramo-nos um rnez depois, na e.sth�tico, detiuido como fórma e se�- puto .hUi Corçati potitleali «Partido dernocra ta progressista •.
recepção de Miguel Couto, na Acade- tl_mento_. Elle desesperava pela perlei- O computo das forças politicas que Nasceu de lima desintelligeocia origí- [. ". de N�,nlarãd ['n.tnll·r�mia Brasileira. O salão principal rego r, çao, ,1�Plda�do os seus poemas, p�rqlle ae defrontam é o seguinte:

-

nada em 1893 entre o seu íundador II U nU c � IJ wl� U
. gítava das grandes figuras do escol, sentia rmpenoso ,n,o �ang;u.e, o desejo de Vem em primeira plana o partido e actual· che!e, I?r. Lisandro de .Ia Estll' Ccuop3nhia pos.oe no
sem espaço para qualquer movimento. l�e tocar a t��lca fugitiva•. <Iorque radical, chefiado relo presidente lri- Torre,. e.o Sr. In�oyen, a pr<?poslto Rio de Janeiro Al....azeDs Ge.
'Refugiamo-nos na ante-sala, a um 50 a belleza e integral em noss� .pen- goyen. Partido reaccionario, que tem d� �ttJtu=:e a assumir pelo parltd.o ra-, raes á (lisposição de seus em'
canto de [anella, e, ahi, então, o que' samento, antes de se �orponflcar? suas raizes nos primeiros movimentos dicai em face do ,p.r�blema eleitoral

bnreaflore8 e r(�eebedore81)llra
era antipathia se fez encanto, enterne perguntava o .poeta. Adl?lranllo tama. da nacionalidade nascente. Formidavel que então s� debatia: renovação _dO o efTelto .de Warrant,s.
cimento e admiração. nho sacerdócio, presentia na sua bella forc:a politica, em que o velho espírito Congresso. Irrgoyen era pela abstenção, -

...

.
Elle tivera naquella noite qualquer cabeça de p,ensaaor.' as tempestades, os nacion rl do gauchó se casa com o opinando de la Torre pela participa- PAQUETE

tríumpho secreto, qualquer promessa mun.dos que bramiam, os soihos a.!]· enthusiasmo jingoista dos néo-argenti ção no pleito. Resultou d'ahi forte in'

ltagibaamorosa apressando lhe o rythmo do gusuosos-v. nos, filhos de irnrnigrados Irigoyen, compatabllidade entre os dois conten-

.coração ... Irradiava. A palavra lhe Fui prolixo demais, e ainda ten�o que o dirige _discricionariamenre, con· dores Bateram se em duello, saindo
,Chegará do sul, dombgo, 22 do

corria cachoeirante, rica de imagens de o estudar na contextura do <Hofl- seguiu imprimir-lhe uma disciplina de de Ia Torre sériamente ferido em pie. corrente, seguindo para os portoIcoloridas bizarras, esvoaçando em va- zonte», largamente annuociado ha ferro, tornando-o uma especie de Com no rosto por um golpe de espada. de Parnnaguá, AntoDi�a, Santbs, Riorios aS5u:OptoS. Estava num desses dois annos, a sahir agora do prelo. panhia de jesus, da qual é elle o Ig- Desligando se dos radicaes, de la
de Janeiro, Victol'Ía, Bahia. ,Maceió,'mOI.nento� ef11 que o mundo nos pa- E�se Ii_vro, pela technica, vôos i�com- nacio de Loyola. E' aind-a hoje a maior Tarte lançou as bases de uma nova R�cife, Cabedello, Natal, Macau e

reée o caminho facil á subid'l; a mon- para veIs de pensamento, pelo sentlmen- força politica da ndção, sendo prova- organização partidaria, com programo M
•

I
.

'I t d f d d I'di' t
. .

I 't ma e- acção defl'nl'do�, -

e cUJ'o poder � ossoro.
bnha de que se av sta o Clm;, e JU - o oce, pro un o, e lcal o, commo- ve a sua VIC orla no proxlmo p ela, a _

gamos a vida a melhor d�s bençãos vedor, fará de Oliveira e Silv� um dos despeito de scisões e desavenças que eleitoral, embora Iespeítavel, se circms
ou a melhor das dádivas. tres grandes poetas do BrasIl. Nada e�tão a desenhar·se em seu seio, screve presentemente as provindas de

. Despedimo·nos, eu com a neçessida.!lhe falta para isto. E' um livro em Segue-se·lhe em import"ncia e valor Buenos Aires e S:lnta Fé.
de de o acompa:,har, de ser seu anTi· que ha lodtt3. os metros e todos os eleitoral, a concentração nacional, agru- Tentado peles chefes da concentra'

go, de atirar 'de vez em quando, por generos, o lyrismo, o r?mantismo, o pam nto occc,sional de conaervadores ção a. um accordo, de Ia Torre, com

preito de justiça, algumas rosas ao ca- symbolidmo, o parnasianismo, o hu' liberaes e das antigas correntes poli ti· grande descorlno e acerto pjlitico,
minho do joven triumptadQr. manismo e quiçá o futurismo, com é!S ca5 formadas e guiadas outr'ora p ,r respondeu que não podia comprehender

Ol�veir� e ?ilva começou, então, a! variantes passiveis e
. melodia.s ima�i'l Mitr.e, 'Perigrini, Roca e Alcina, �oje �s�a coUigação fortuita. de forças s�m

� ,ser discutido, ,commentado em !odas I navels• todos 03 effeltos de luz, cor, depOIS da morte· dos .respectlvos Ideas, agrupadas com o f to exclu:,lvo
as rodas de hHeratura e mundanismo. som.. I chefes, em franca desassoclaçao e de- de daI' combate aos rad Cd,es, prefena a

E estava h'a pouco maL de um mez Exaggéro? o �Horizontel) respon' cadencia. fo,m3ção de uma grande corrente pélr'
na. metropole da indiffer�nça ! Estreou derá. Si no sentimento, com qU,e.modé�a, O nucleo principal da concentração I ti�arla, com, idé�s e programmas pro.
no "Jornal do Commerclo» c?m um g�ava as e�trophes, e_ !11ag�lflco, !lao I encontra.se no partido conservador da I �rlOs, orga(]lza.çao per_m'tnente que con'
estudo crl!ico sobre a obra Iltt,e�arla sei que adJecllv.o, apphcar as pagl.nas I provincia

de Buenos
..

AIres, chefiada. Ilvesse todas. a::. fa:çoês IIbera�s m.ode·
de Dom:�lO da Gama, e�tão ministro que reflectem ,a natureza braSileira, pelo Dr. Rodolpho Moreno, neto do I rada� que se op'poem ao radicalismo

O PAQUETEdo Exterior, que lhe pedw fosse abra· pomposa, .d�stumbr�nte, com a sue grande Moreno das luctas pela inde-I domtnanie.. . I
.

çal�o no Itama.ratYi as ?,randes reVistas luz, ?S seus rIOS, praias, florestas e ca-.I pendencia, e Mariano De Maria, mais I Não send� posslvel essa arreglmen' tapacy\ mundanas t:azlam-lhe. os versos com choelras. .' ! effeclivamente dirigido pelo Sr. Mar-I tação defemllva,. aguar Jar a a apre' Chegará do sul, segunda feira, 23 deilJustrações. Era o exit� em quatro Féllta· me esp3ço .para l!le exten' cellino Ugarte. Conta ainda a con· s�ntação do� c�ndldatos da �oncentra' janeiro, seguindo para os portos desemanas. Numa e�plendl a festa de der. neste estudo que uf!l dia comple centração com a adhesão dos partidos çao para defllllr ent�o a atlltude dos
Itajahy, São Francisco, , ParanagulÍ,arte.no .Lyceu, Fra,:!cez,perante um �os tareI. Pan��e'me que a Ima �:em da. na: conservadores d� CordobJ, Rioja, ji- dem,0crat�s progre.sslstl\s. . .. Santos, Rio de Janeiro, Ilhéus, Bahiaaudltorlos mais �umeros?s e sele<:clo tureza, equ�Yalente da musa de ,Ohvel juy, Mendozl e de outras provincia5 E, p,?r,em, quasl �erto que,.ll1Im�go e Aracajú,dos que tenho ViSto, a Illustre mter' ra e ,Silva, e o oceano.!'s mesm�s persr da Republica, com o partido autono. !rrecon�lh�vel de Ingoyen, nao deixe ,-Previne.se aos srs, passageiros queprete sra. Angela Vargas declamo.u, pectlvas, o mesmo hOflzonte, voos ba' mista de Corrientes chefiado pelo Dr de aproveitar o momento para se reu'
esta Agencia só dá biihete de passaI�e cr�io que. c�atavras Romant.ic�s», lanceados de géli�otas" fUlg,uramentoil Vldal, e ainda corri o partido IiberJi I nir aos que lhe dão combate, votando
gem diante da apresentaçãQ de attestado,sen.do oisada Jn;slstentemente. �OIS Jor· das ondas ao �elo dIa;, tristeza �re' _de Cordob�. Convém esclarecer. na afin31 na chapa, da co�c�ntração. de vaccina.na listas argen!lI1os, prese�tes, a festa, puscul .rj manhas de cla�l�ade, nOlt�� ArgentlOa não, ha propriamente um Resta o par Ido secI�IIsta moderado.

_ Carga até a vespera da sahlda aoS"qulzeram conhecer _com VIVO empe�ho de vagas res�antes na osclIlação canil partido conservador nacional com uma Os, �xtremlstas c?nstlt_?em um nucl�o paquetes
'

o autor de versos tao accla�ados, Jul- nua das mares..
. ..

. direcção central unica, mas em quasi pollllco de s gmflcaçao
. �ecundana. Para mais informações na Agencia dagando-o homem maduro, na.uraltnente Não quero conclUIr a ligeIreza deste ladas as provincias se encontra a f-:tc Procuraram tambem os dmgentes da, C h" C Ih" Mafrab d A d

--

E t .

...
't P t R '. ',' .

t -. 'd
.

d ompan la, a rua onse elrumem ro a ca emla, span aram se artigo, sem CI ar as • a avras oman ção eon"ervadora com direcção reglO- cúncen raçao acercar se Q. apoIO os 93 m A" �tgr�n�emen t�,mal acredita�do que era

I
ticas», poesia das mais bel.las da lin' nal.", so�ialisLs moderados, que obdecein á n. � ,co o gell e

OliveIra e SIlva, o rapaz Imberbe, de gua, talvez de toda à poesia humana O· 'I'
.

t 'd 't' I orientação do deputado justo.
'

AVISO. s pnnc paes cen ros e reS1S encla E t' 'd hPALAVRAS ROMANTICAS
. ,da concentração são, como já ficou dito, .s es, reuni o� em c<;mven.ção a

A Companhia Nacional de Navega.
o partido conservador de 'Buenos Aires

cerca de 15 dias, pronunelaram se pela
ção Costel'ra, po-e á dt'sPOSI'Ção, co'"

C' d b
" apresentação opportuna de uma can° '"

e o de, or o a, cUJo. chefe, o gw�r- didatura propria, que será provavel' srs. Embarcadores, n'este porto, seu

..wado_r Rafael Nu�es, figura como vice
mente o Sr. justo. Mas, vencido na armazem.e lanchas auxiliares para as

preSidente da chapa apresentada, eleição prestigiarão dentre os candi' mercadoflas, a serem embarcadas em

�ess,a lucta
. �e desespero çontra o datos ;m luda a �elle ue mais a' seus vapores, correndo as despe:<:a de

radicalismo offlclal,a concentração pro' t' Ih ffe' q
E t qd .':' , gd armazenagem e transito 'por conta'.

d t'd ran Ias es o reça. s a eClsao e e .. ,

curou apr�xI,rnar-se os par I os avan-
ca ital importancia e óde influir ode d'esta Companhia. _.

çados, SOCialistas e democrata'progres, ro�mente no resultado final do pl�ito. florianopolis, 19 de Janeiro de 1922_
com os quaes tent.! fromar alllançu. N h f' I

J

f d'
. Leonel Luz'

•• •
'

a' p ase ma, as orças a versarias .•
Alhanças provavelli poderão apresentar-se mais ou menos ---,�- .. - ._-

Estudemos, pois, as aggremiações equilibradaS e, neste caso, o fiel da

fmpru'a N!2(I·OD!2) d 'n 'Milpartictarias e as possibilidades de um ,balança viria ii ser o element) socialista. ,lIu u. e aUBllu�1Iaccordo ou d� uma ,eventual coopera. Contiuúa llil

UOIJl[I

Oliveira

A successão do Sr. Hypolito lr.igoyen-Significaçiio do pleito
terreno das idéas. O espirito moderno contra a tradição

A questão social.
(Do Correio do P9vO do Rio,)

no

Majol' .José KehrJg
Estev hontem,· nesta cidade, o sr,

[osé t. Kehrig, digno super intendente
do adiantado município da Palhoça .

No momento aetual em que os homens politieos e de res

ponsabilidades, Ila publlea admlnisb·açào, cuidam uni

eamente da politi(,3 internn" Colgam�s poder eeproduzh·
8U palavras do. Deputado Adolpho Konder, sobre

a situação na Argentina
Estiveram hontem nesta capitai os

srs. Luiz Adolpho Bom, advogado na

cidade Palhoça, e Nicolau. Tancredo,
constructor, residente na mesma, cída
de.

PAQUETE

Itapuca
Chegará do norte, domingo, 22

Jo corr'ente, seguindo para 08 portos
,de ·lmbiluba, Rio Grande, Pelotas e

Porto Alegre.

PAQUETE

Itaituba
Chegará do norte, domingo, 22

de Janeiro, s!:!guindo para os portos
de Imbitubél, Rio Grande e Pelotas.

-Nunca pensaste tu no instante amargo e

De bebermos os dois, numa soffreguidão,
Da taça rosea e 'já. vasia, o ultimo sorvo?
Nunca pensaste? dize !-Não !

torvo

CONGRESSU 00 ESTADO

Sahirá nQ dia ,21 do corrente
hora da madrugada., para

.

Itajahy,
,S. Francisco

Paranaguá e

Antonipa.
Recebe passageiros, valores, encom·

mendas,e cargas pelo trapiche Rita M�
ria.

ParaI mais informações com o

Agentes
, Hoepcke, II·mAo 6f, Cla

-Conversemos, aqui, sem travo ou amargura.
Sente e julga depois si tu'alma é capaz

.

. De novo amor e nova e fremente ternura'
E de um incendio mais vor azo

- Pensa: poderás ter, acaso, em qualquer parte,
-O' feiliceira-alguem que te faça florir
E uma felicidade intérmina oHertar·te?
Não! esse alguem não pode vir.

- E si -vieres, perfeita e' ardente de alegria
Cheia de r03as, para engrinaldar teu rei,
E encontrares a bocca am�da, inerte, f ria?
-Eu morrerei... sim•. , morrerei ...

Rebebido com agrado.
la Parte tIa or(lelu do dia

Sem debate,' �ão approvados, em re'

dacção final, ,os seguintes projectos,
que' slo enviados á sancção:
lCedaeção flual do Projecto

n.36
.

O Congresso Representativo
DECRETA:

Art, 1. A's fabricas de cmoveis sys
tema austriaco» e <cortinas de rendas»,
de Carlos Reinisch e Rodrigues A -

mon, ou de emprezas por elles orga
nizadas, fica concedida isenção dos,
impostos de capilar e exportação, pelo
prazo de 5 (cinco) annos. '

'

Ar!. -2 A ooncessão desse favor
fica depeudendo da assignatura de
um fermc no Thesouro do Estado,
contando�se da data desse termo' o pra'
zo da concessão. , A nova serraria iniciador�
Art. 2. Revogam-se as disposições baixa da lenha em toros lor�ee

em contrario.
I em doqücilioliJ. metro (mbico ·7$000.

Sala das Commi�.e , � de Setem-. Rua Almirante Alvim n, 28
bro de 19·21. Telephoue n. 53.

Luz Pinto, rel'Mor Pela pro pri�laria
Abelardq Luz . Affonao A.ais

PAQUETE

MAX
AC�A da 2J� sessão il'Nlhu\
ria.. elu 9 cle'Setelubro de
1921
Preflidencia do Sr. João Pinho.
l" Secretar,io: Sr. Joe Collaço.
2° Secretario: Sr. Luiz de Vascon

cellos.
'.

Feila a chamada, ,"espondém os

srs. João Pinho, joe Collaço, Luiz de
Vasc ,ncel!os, Carlos Wendhausen,
Caetano Oosta, Hyppolito Boiteux,
Carlos de Abreu, Luiz Abry, Fulvio
Aducci, Oscar Rosas, Deodoro de
Carvalho, Francisco Fagundes, Os.
waldo de Oliveira, joão. Fernandes,
Dorval Melchiades e Abelardo Luz e

Thiago de Castro.
Abre-se a sessão.

,
E' lida, posta em discuSSãO, e, sem

� E que far,ás de ti, das rosa� que tiveres, deba�e, approvada a acta da sessão
Das palavras de �mor e incontida el11t).gIe, antenor.
TuJo me perdoarás, orgulho aas mulheres ? I )I�xpedÍeJlte
-Eu beijarei teu coraçlo. OffICIO do txmo: s�. dr, governa-Re.s.ta'me saudar em Oliveira'e Silva, o grande poeta, o grande artista, o dor do Estado, communlcando ao Con.

ande p,enslldor, co�vwte e PQUCOS annos de idade.' , gresso asanc;ão dos Decretos·ns. 1, 2,
.

• 0Iba1�) .. ;;i;::'fJorl"ela de Helio 3, 4 e 5.

-E si, finalisado o amoroso episodio,
Surprehenderes, sem um motivo, em meu olhar,
Chispas de maldição e relamp_agos de adio?

,

- Será tão doce perdóar-!

-Si o teu nome eu cobrir da injuria que devasta
E aturde ?-Viverei dentro de minha dor, .

Humilde, em solidão e renuncilJ ... -Não basta!
�Que mais desejas, meu amor·?

-E si o. acaso trouxer ao teu olhar surprezo,
Um velho sem poesia, a inspirar lu�to e dó�
Vingar·te·ás, friamente a sorrir de desprezo ?
-Serei feliz, vendo·te só.

.

AO PUBLICO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PONTO' FINAL.
NOTIC'::IAS DE 'ULTI1VLA- HORA'-

fi IR'lan�ftro ôrgnntlano �Drn.nn' ta�' U'roov�»nl a n(o"lta"O dR R,UU]hington,
tudo faz prevérque o no- çada .a observar estrietarnente as es· M

...

I.
ma. [[e�en[iaet

�.� L

Bar�D!i'�pira ta�' preli;iotia J' �::1;��:lrai:te��:��:�:"��' c;:; I �:��:i:��rar.�. !:�:;��t�:s d: Umcr

�:CO'
dll [lIrfn da Julít"lt'a' Porisso. o Conselho da Liga das A situação era, tal, que todos os O sr. dr. Abelardo Luz, Ulustre S

Rio, 19 Ou U Iii I! i Nações na sua ultima sessão, reali- povos deviam ser chamados a discutir cretario do Inferior- e justiça, receb
O ministro argentino Mora Arau- Genebra. 19 'zacla Da semana passada, mostrou problemas financeiros e eeonomicoe do sr. tenente Adelino, Delegado

-

bi h I h- P . .

dcs j Policia. no Xanxerê, o seguinte tel
JO SU.lU ontem.pela manhã.para e- O dr. Ruy Barbosa é ainda con-

muito interesse em apressar a termi- que a to 08 lnteressam.. .gr amma:
'

tropolis, acompanhado do pessoal da siderado, pelos sem, collegas da Côr- nacão dos preparativos da Côrte, E isso parece estar, finalmente, «Xanxerê, 18. Correu animadissim
Legação, tendo apresentado, á tar-

te de Justiça, C0010 o membro que
afim de que esta possa começar os eomprehendido. a posse do sr coronel Manoel Mai

de, com solemnidade, DO Palacio Rio
provavelmente reunirá maior numero

seus trabalhos na próxima primavera. sendo o acto assistido pelas auctorida

Negro, as suas credencíaes ao sr. dr.
de votos para a presidencia desse Td A primeira reunião de oito juizes Uma nota' �o IDVnrn0 hullarO' des locaes e mais da 200 pessoas, indu

E.....H:acio Pessôa, presidente da Re- B quatro 'supplentes da Côrte será lU' 'U � IJ U stve D. �oronel Generoso Cordeiro, eh
t"� bunal

-

-,

I
Ie politico do Cruzeiro.

pubhca, com :quem palestrou. depois A �scolha' do dr. 'Ruy Barbosa col- feita, definitivamente, a 3.0 do cor-
. ,-" ,

'Foram delirantemente acclarnados
amistosamente. I id

.

d (J" fI' d rente Sofia, 19, . nomes do ceI. Raulido Horn- Ooveocarâ. a preSl enela a 'orte ora a
.

- I •

Espera se que todos 08 detalhes J'al nader-do Estado; dr. Herc.ilio Luz' e '

esphera do eiu;rne'partidario europeu,
.!I -

,

-

e ao mesmo tempo satisfará todas 'as es�ejam 'sufficient.et?ente terminado�, '

Os alliados enviaram uma nota ao de V, Ex. Respeitosas saudações .•
, afim de que os JUizes possam dedi Governo da Bulgaria, intimando-o a

Partes sob .0 ponto de vista da com· ., '_ '.
-

Washington, 19 '

c a n e e ao es em I e te desarmar-se completamemte dentro
O -pr'o'jeeto apresentado ao Minis- -peteneia para o desempenho desse! ,ar, -t"rIm ira l' �nta

,

p a m.n
a escolha da sua mesa e á orgamza- do praso de um mez, devendo dis-

tro das Relações dos Eatados Uni- cargo.
ção do seu Cunccionamento. 'solver toda. a guarda das fronteiras,

dos, instituindo um tribunal interna-

A P M d
·

I
podendo ficar . unicamente; para o

'cionàl, para regulai.' os litígios que
_

az, uni a, ' "II! Nenhum� ,[',hllml·gR tum.nna'la �
•••

serviço de segurança interna, com
.

possam surgir a respeito .das eonees- -

_ II u Du li líy I" U 4.700 voluntarios.· U ru syndicato londrino offereeee
.-

sões estrangeiras na China, com o Haya, 19 , "Berlim. 19, � 30.000 esterlinos, afim de promove
fim de se manter o regimen da por- Devido/á virtual transíereneia da Falando no' Congresso do partido _

O Governo em resposta informou! um novo match de bo» :entre Datnp
-ta aberta, recebeu adhesão da Inglater- questão do desarmamento, das mãos: centrista, o chan elIer Wirth disse que o cumprimento de tal ordem, e: sey e Carpéntier, desejsndó que es

ra e Italia, tendo a, frança e o Ja- da
-

Liga das Nações para .i Oonfe-I que nenhuma chaminé fumegaria no eq?Ívaleria a lançar 9 paiz na anar- lse match. se realize' na
. Inglaterra

pão pedido esclarecimentos a respeito" rencia do Desarmamento, de Was- mundo si a Allerna[_lha se visse for- chia. tem Junho ou Julho deste anno.
'

-:

Iri.�Bga' lot!rnarional
novo ,eU[8Rlro DemJIBY 'e
.: ,[arJ2Dtier

�
-

1

Londres, 19

, .

nffICI'NA' DE GONC'[1RTnS a Dr.Am@..ricodaSilveiraNunes,JuizdeDireitoda·la.Vara e Pl'esi.
1J _

U dente da Junta Apuradora, etc:
O sr. Firmo lima, communlca-nos l "Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta porque abriu á rua João Pinto n ...19, uma elle presidida resultaram votados para Deputados ao Cougresae Rapre sen

olUcina para concertos de guardas chu- tarívo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Deezrnbro )Jroximo
vaso .,." indo, na ordem seguinte:
O major Luiz de Oliveira Carvalho, '1° Coronel Raulíno Julio Adoloho Horn 10,480 '

votos

supplente, em exercicio, do juiz de Coronel Caetano Vieira-da Costa 10.316 I>

V d d Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,714 »

,

Direito da la ara �a comarca e
Dr. Carlos Victor Wendhausen ' 9,653 »Florianopolis, na forma da lei"

Fai saber aos que 'o presente- virem' Major José I Accacio Soar'es Moreira 9,530 I>

e o seu cOl;Jhecimento :interessar, que
Dr. Ai·thur Ferreira da Costa 9,346 »

foi incluido ua 8a secção eleiJoral dés� Coronel João, Fernandes de Souza 9,287 »

te rnunicipi<l'.o 'eleitor Brasiliano Si�' Coronel Hyppolito Boiteux 9'275 II

L
'

tj.
.

d -Jornalista Oscar Rosas '9 152 ..plicio essa, residente ,no Isirlcto' a
DI', Fulvio CoricHano Aducci 9.086 I>Trindade: e nªo na,4" secção eleito·

ral como por engana se disse. E para
Dr. Henrique Rup.p Junior

-

9.oél »

que chegue ao conhecimento de todos, Coronel Manoel Thiago de Castro 9:010- »

mandou lavrar o presente, que 'será af' Dr, Ivo de Aquino �onseca ,
8'984 »

fixado e publicado pelà imprensa. Fio' Dr.' Antonio Pedro de Andrade MuTler 8.955 ,"
. ,Dr'. João de Oliveira 8,924 »'rianopolis, 19 de jane_lro de 1922, Eu, I Coronel João Guimarães Pinho 8.904 I>,José Garcez junior, escrivão o escre'!

'

vi, (assg.-) Luiz de'Oliveira Capalllo."
_

Capitão Joe Luiz Marfins Collaço 8.817 .,.

_Está çonforme� ,

,

Dr. Cid Campos 8.317 li

, a Escrivão, Capitão João Pedro de Oliveira ,Carvalho, 8.281»
,

José Garcez ,Junior. Commandante Carlos Moreira de Abreu 8.223»
Majór: Luiz· de Vasconcellos ' 8.222 »

'EGREJA EVANGILlCA PRESBITERIANA g��o�i�rJ{ív��n��hrad:r �:�:� ; ,

DE f,LODIANOPOLIS Pharmaceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209»
n Major Eduardo OUo Horil 7.856 '.

Pastor.Rev. Julio C. Nogueira C' '+- V'd J R N tt
-

7 8f:6aphao I a amos e o . ti '»
1 premio de'No seu tp.mplo sit9 á rua Visconde Dr. Placido, Gomes 7.767 »

de Ouro Preto, n. 35, celebram-se Dr. A'atonio Victnte Bulcão Vianná -7581 li) i : :
. cultos- publicos com' prégação <lO Coronel Francisco AI ves Fagundes 7 346 li

1 » :tEovangelho, ás' quintas-feiras, ás 19 Major Bi,biano Rodl'igues de Lima 7.127 j)
1 » »

e 30, e aos domingos ás 11 e- ás 19 D W I�
.

A'
.

R'b' B .... c'" 7 044r. aUla!' rgemlro lelro ,ra .. v .)) 2,premiosde'e 30, Dado e passado nesta cida'de de Flol'ianopolis, aoS cinco dias, do mez de 9 lOEscola Dominical, para 0- estudo Janeiro de 1922. Eu, Leo!-:ardo Jorge de Campos Juoio!'" TabelliãJ" ser- 35 »
., � fematico da Biblia e de cathecismos vindo de í.'ecretado o e�cl'eví (Assignado) Americo da Silveira Nunes. Está 1 54 " ':
p ra adultos e creanças de ambos os conforme o original. Era ut_6.upl'a. T,abellião Campos 'Junior. ",,1920 » ..
S �xos, realisa·se àos domingtfs depois --

d: culto da mânhã (entre meio dia e LANCHA BOA'V'I'STA midade com o § l' do art. 2'. do Decre�o n�,-15 3 U A' I'
h d

.

d
.

d')
4226 de 3C de Dezembr? �e 1�20, ficam

115 3 lt II, 2'meia ora epols e meIo 'HI l
" designados os d:as de qUintas feIras e sab- 15 3 3'Ingresso franco a todos «Vem e Ve�de.se ,a t,I�perlor -la·ncha a bados, no p'alacio !'1u�icipal das, 12 ás .16,

» : 4.:vê" <jo,ao 1:/46).
.'

gazohna «BoaVista), Preç,o - de h�ras. para as �udlenclas espec'aes de Ins-, 15 3 ;I>

,
'

'

,cr!pção de eleItores, os quaes deverão apre- 115 3 :) » 5'

G
. "

,

'M ..

I occaSlao. A tratar com o Snr. 'sentar no acto os seus requeri:nentos ins- 150 2 .. » l'.

overno UIUClpa El\.lsio Simões Rua João -Pinto 14 tru'dos com os documentos exigidos pelo, 150 2 », lt 2'
C b d 1

. ::..l:1 I
,

S art. 5' da: Lei n.· 3139. de 2 de AgOsto de I .

O rança o /. semestre 4qS -.------,

1916. E para chegar ao conh,eCimento de -150 2 ,. » 3'

'Impostos ,�(l continuação e Vendem-se quatro vaccas, sen- todos, mandou lavrar o presellte que será 1150 2 ,. » 4'

abertura de negocio, aferiçitO, do , duas; com cria de menos de 'affixa�o e publicado pela imprensa: Floria; 150 2 lt ,. 5'
,

,nopolls, 10 de Jane.ro de 1922. Eu. Jose -
v,ehiculos e taxa sanitaria. um mez e tres terne.lros de anno Garcez Junior, escrivão o escrevi (as8)- 1850 PREMiaS.
De ordem do sr. Superinten- e meio. Para ver' e tratar.á rua Luiz de Oliveira Carvalho.

d M·
. 'd J

' V
. ,

. 8 V'II' L
. Está conforme.

ente· uOIclpal e nos termos o ose elga n . I a ygla. o Escrivão José Garcez Jumor

'regulamento, faço publico,' para
conhecimento dos interessados,
que durante o corrent,e mei, em
toaos os dias uteis das 10 ás 15
horas,_se procede ,n'esta Thesou
raria á c.obrança dos impG�tos <!_e
abertura e:contlnuação de nego-

--"'cios, aferição, vehiculos, ente ao
,

sanítaria! _conrespond e t�xa pri
we-iro semestre do actual exe,rci
cio de 19:&2, sendo a taxa sani
taria cobrada de acco,b:!o com a

tabella armexa á Lei n.'251 �e 12
de Taneiro de 1911 t em 'combina·

ção com o ar't. n 18 da Lêi n.. O maj�)f LUiz �e Oliveira Carvalho 1·
..

d (\7 d O b' d 91'" supplente.em exerc1cio do Juiz de Dir.eito'441, e�. e utu ro e 1 ,J da la, vara da Coll11trca de Flbr'ianopolis,na _

O cO,ntrIbu-inte qne não sàt!sfizer fotma da lei.
,

"d b' "d 'd' ,

,.' faz saber 'aos que o presente virem e

seu. e Ito entro o praso aCI- delle cónhecimento tiverem ,que ele confor-

«REPUBLICA" acha-se á ve nda
na Agencia EDU' eRAVES. Pra
ça 15 de Novembro.

O m!ljor Luiz de blfve:ra Carvalho, l'sup,'
plente'em �xercicio ,do .Juiz de Dire,to da
Comarca de Flor!anopoiis. na forma da lei. I' ,

Faz saber aos que o presente virem, e o

seu conhec mento interessar, que designou
os dias de' qu:ntas feiras. ás 12 horas. no pa-Ilacio Municipal para ter logar ;iS aatliencias
ord narias deste juizo; E para que ch.egue !
ao conhecimento de todos, mandou ,lavrar

I'o presente que se�à affixado e publicadO
pela impl;ensll. !Florianopolis, 10 de Jane'iro
de 1922. �Ut José G_arce.: :'Junior. escrivão o

escrevi. (ass.) Luiz de Oliveira Carvalho.: i
.

. Está conf9rme. ' I
O Escrivão JoséGarcezJunior

ma, fica sujeito á multa de 1 0"7.
decorr,ido o dito semestre e ele
vada a 15 '/.-" !l. epocéi da cob rau
ça do 2' sem _w• ...;.

Thesouraria dã Supcr!aten-
dencia M�nicipar de Flori�nop'ú
lís, 3 de Jal1eiro ,d.e 1 922,

�. A.ntonio Coelho Pinto
Thesoureiro -

A. 'Carmô'
PHOTOGRAFHO

,RUA TIRÁDENH.3, ��

Retratos ,para to�o. os prE ��t.
desde 5$000 � da?'

Tráballía tambem

LOTERIA DO ESTAD
, -DE___.:

,
,

Sta. Oatharina
-

Distribue 75 010 e� ..premi9s
_20. DE JANEIRO qt1922; A'S 15 HnRAS

40a ExtracQão--Plano /
F

16.000 bilhetes a 12$000 . 18o:{)oo$QOO
4:ó:ooo$ooo

136:000$000

.

menos 26°[0
76 o/� ·e-" premios

,PREMIOS
50�OOQ$OOO
5:000$000

-: 3:000$000
2:000$.00
1 :.500$0001

1:000$000 2:000$000
500$000 4.500$000'
2.00$000 .7:000$000
100$000 '5:400$000
30$000 27�600$O

premio a- l00$OÔÚ 1:-500$000
» »

, 50$0.00 750$000
" lt 50$000 750$000
,. 'lO 50$000 750$00Q
» :t 50$000 750$000
'» J 3()$OOO 4:500$000
li li 30$000 4:500$000
li » 30$000 4:500$000
» lO

, 30$000, 4:500$000
lt » 30$000 4:500$000

RS. 13p:OOO$OOO

Os bilhetes são divididos em·,deciJll0s
Ao organis3ç.í\o 41a Loteria de Santa (Jathal"ioa

a direcção do So�i� 11.NGELO M. LA-POR'I'., que

_

f'oi durante .; àJlno� ,so�jo-ger.e.Jte d� L"leria
rdo Estado (10 Rio Grande 40 Sql,

I
I
I

..

Os conc8ssíenarios: LA PORTA & VISCONTI

.A:d,m:tlliatração
Ru' og.oro D. ·14-

END. TELEGR. LOTERIA-éCAIXA DO CORREIO.N. 50

FLORIANOPOLIS
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


